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ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН ШУУД 

ЗАХИРАГЧ НАРТАЙ БАЙГУУЛСАН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ 

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛД  ХЯНАЛТ  

ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАЙЛАН 

2015 оны 08 сарын 10 

 

1. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ҮНДЭСЛЭЛ  

 

Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хагас, бүтэн жилд хяналт 

шинжилгээ хийж байхаар “Төсвийн тухай хууль”-ийн 39 дүгээр зүйлийн 39,5 дахь заалт, Төрийн албаны 

зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Төсвийн шууд захирагчийн 

үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын 5,2 дахь заалтаар хуульчлан 

зохицуулсаны дагуу орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд 

захирагч буюу агентлаг, газар хэлтсийн дарга нараас байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 2015 оны эхний хагас 

жилийн хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийх ажлыг 07 дугаар сарын 25 -аас 08 сарын 10-ны 

өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

  

2. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ӨГӨГДӨЛ МЭДЭЭЛЭЛ 

                                           ЦУГЛУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭ 

Энэхүү журмын дагуу төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний 2015 оны эхний хагас 

жилийн хэрэгжилтийн явц байдалд хяналт шинжилгээ хийхээр аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар 

захирамжаар журамлан бүх агентлагуудад хүргүүлсэний дагуу Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх газар,  Шүүхийн шинжилгээний алба, Улсын бүртгэлийн хэлтэс зэрэг 4 байгууллагын төсвийн 

шууд захирагч үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтээ хугацаандаа ирүүлж, хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг 

хийх боломж нөхцлийг бүрдүүлж өгсөнд талархалтай байна.  

Онцгой байдлын газар, ГХБХБГазар, ХХААГазар, Татварын газар, СХЗХэлтэс, Санхүүгийн хяналт 

аудитын газар, Өмчийн алба, ХГБХХэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, ХХААлба, ЭМГазар, Боловсрол 

соёлын газар, Биеийн тамир спортын газар зэрэг байгууллагууд гэрээний хэрэгжилтийг хугацаа хоцроож 

ирүүлсэн бол Мэргэжлийн хяналтын газар гэрээний хэрэгжилтийг буруу хүснэгт маягтаар гаргаж 

ирүүлсэнээс гэрээ байгуулагч талаас баталгаажуулаагүй  байгаагаас хяналт шинжилгээ үнэлгээ 

хийгдээгүй, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, НХҮХэлтэс, БОГазар, сум дундын ойн анги, Ус цаг 

уур орчны шинжилгээний алба зэрэг байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч нар үр дүнгийн гэрээний 

хэрэгжилт гаргаж ирүүлээгүй болно.  

 

3. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХҮРЭЭ 
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Хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд гэрээний хэрэгжилтээ гаргаж ирүүлсэн нийт 17 байгууллагын 

төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний 2015 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явц байдалд 

хяналт шинжилгээ хийсэн болно. Эдгээрийг байгууллага тус бүрээр танилцуулбал:  

1. Санхүүгийн хяналт, аудитын алба  

Тус алба нь 2015 онд төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид  нийт 15 арга хэмжээ үүнээс тусгай захиалгат 

6 арга хэмжээг тоо хэмжээ  чанар хугацааны шалгуур үзүүлэлтээр ханган нийлүүлэхээр  гэрээ байгуулан 

ажиллаж байна.  

Гэрээний зарим арга хэмжээнд өгсөн үнэлгээ буруу байсныг аргачлалын дагуу зөв үнэлгээ өгсөн 

бөгөөд  2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх 9 арга хэмжээ  19,1 оноотой, тусгай 

захиалгат 6  арга хэмжээ 28,7 оноотой, манлайллын  зорилт 25,1 оноотой нийт 72,9 оноотой хэрэгжиж 

байна.  

Тус албанаас гэрээний хэрэгжилтийг оновчтой, тоо баримттайгаар тайлагнасан, төсвийн шууд 

захирагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтийг гаргасан нь сайшаалтай 

байна.  

Харин хэрэгжилтийн явцад үнэлгээг өгөхдөө гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг харгалзаж үзээгүй 

байгаагаас зарим арга хэмжээнд өгсөн үнэлгээ зөрөөтэй буруу тавигдсан, эхний хагас жилд үр дүнгийн 

гэрээг үнэлэх заавар стандарт байхгүй байхад “В” үнэлгээ өгсөн, хийгдсэн ажлын үр дүн, үр нөлөөг 

тайлагнаагүй байгааг цаашид анхаарах хэрэгтэй байна.  

 

2.Хүнс хөдөө аж ахуйн газар  

Тус байгууллага нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 2 хөтөлбөрийн хүрээнд багтах 37 арга 

хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх  22 арга хэмжээг 17,2 оноотой, тусгай 

захиалгат 8 арга хэмжээг 19,8 оноотой, манлайллын зорилтыг 19,9 оноотой нийт дунджаар 56,9 оноотой 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Тус байгууллага нь нийт нийлүүлэх болон тусгай захиалгат арга хэмжээний хэрэгжилтийг 

гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тайлагнасан хэдий ч байгууллагын удирдлагын манлайллын 

зорилтын хэрэгжилтийг төлөвлөлтөөс хуулж тавьсан гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнаагүйгээс 

өгсөн үнэлгээ буруу тавигдсан алдаа гарсан байна.  

Мөн гэрээнд нийт 37 арга хэмжээг нийлүүлэхээр гэрээлсэн байгаа хэдий ч хэрэгжилтийг гаргаж 

ирүүлэхдээ 30 арга хэмжээний хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлсэн байна.  

Үлдсэн 7 арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа эсэх талаар тодорхой мэдээлэлгүй  байгаагаас гадна 

хэрэгжиж эхлээгүй хугацаа болоогүй гэсэн 7 арга хэмжээ 0 хувьтай байна. Мөн хийсэн ажлынхаа үр дүн, үр 

нөлөөг тайлагнаагүй, гаргасан хэрэгжилт нь үйл ажиллагааны явцыг илүүтэй тайлагнасан байдалтай байна.  

Цаашид арга хэмжээ бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлагналтыг чанаржуулах, хийсэн 

ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг тайлагнах шаардлагатай байна.  

 

3. Эрүүл мэндийн газар. 
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Тус байгууллага нь гэрээний хэрэгжилтийг батлагдсан загвар хүснэгтээр гаргаж ирүүлсэн нь 

стандартын хувьд зөв байна. Гэхдээ манлайллын зорилт арга хэмжээг тайлагнаагүй байгаа нь стандартыг 

зөрчсөн төдийгүй үнэлгээ өгөхөд хүндрэлтэй байдлыг үүсгэсэн байна.  

2015 онд байгууллагын төсвийн шууд захирагчаас 5 зорилтын хүрээнд багтах 80 арга хэмжээ, 

эдгээрээс 32 тусгай захиалгат арга хэмжээний хэрэгжилтийг тооцож ирүүлсэн байна.  

Тусгай захиалгат арга хэмжээний хэрэгжилт  дунджаар 14,3 оноотой, нийт нийлүүлэх арга хэмжээ 

дунджаар 11,5 оноотой, манлайллын зорилт 15,4  оноотой  хэрэгжиж байна.  

Хэрэгжилтийг гаргахдаа арга хэмжээ бүрийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр бүрэн тайлагнаагүй, 

зарим хэрэгжилтийн талаар мэдээллүүд хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээ тохирохгүй байх, зарим 

үзүүлэлтийн суурь түвшин ямар байсан талаар дурьдаж өгөөгүй байх, хэд хэдэн арга хэмжээнд нэг ижил 

төрлийн хэрэгжилтийг дахин давтан оруулсан зөрчил дутагдал өмнөх онд ч гарч байсан боловч энэхүү 

зөрчил дутагдалаа давтан гаргасан байна.   

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнах, хийсэн 

ажлынхаа үр дүн үр нөлөөний асуудлыг тайлагнаж хэвших, өмнөх жилүүдэд хийсэн хяналт шинжилгээний 

ажлын мөрөөр өгсөн зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна.   

 

4.Улсын бүртгэлийн хэлтэс  

Тус байгууллага нь 2015 оноос эхлэн аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг 

биш болсон ч аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллаж байна.  

Тус байгууллага нь 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 5 хөтөлбөрийн хүрээнд багтах 54 арга 

хэмжээ, түүнээс тусгай захиалгат 12 арга хэмжээг нийлүүлэхээр төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна.  

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх 43 арга хэмжээ  15 оноотой, тусгай 

захиалгат 12  арга хэмжээ 18,6 оноотой, манлайллын 11 зорилт 14,6 оноотой нийт 48,2 оноотой хэрэгжиж 

байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг эмх цэгц сайтай товч тодорхой гаргасан, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр 

тайлагнах чадвартай болж байгаа, үнэлгээг хэлтсийн дарга хянаж, Засаг даргаар баталгаажуулсан  зэрэг 

нь сайшаалтай байна.  

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг 

тайлагнах, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт болон түүний хэрэгжилтийг гаргах ажлыг чанаржуулах  нь 

зүйтэй. 

 

5.Цагдаагийн газар  

Тус байгууллага нь 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 5 хөтөлбөрийн хүрээнд багтах 32 арга 

хэмжээ, түүнээс тусгай захиалгат 14 арга хэмжээг нийлүүлэхээр төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна.  
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2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх 18 арга хэмжээ  19 оноотой, тусгай 

захиалгат 14  арга хэмжээ 21,5 оноотой, манлайллын 5 зорилт 16,6 оноотой нийт 57,1 оноотой хэрэгжиж 

байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг эмх цэгц сайтай товч тодорхой гаргасан, үнэлгээг хэлтсийн дарга хянаж, 

Засаг даргаар баталгаажуулсан нь сайшаалтай байна.  

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг 

тайлагнах, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн тайлагнах, гаргасан хэрэгжилтийг бүрэн 

баталгаажуулахад анхаарах хэрэгтэй  

 

6.Онцгой байдлын хэлтэс  

Тус байгууллага нь 2015 онд орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 5 хөтөлбөрийн хүрээнд 

багтах 84 арга хэмжээ түүнээс 10 тусгай захиалгат арга хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр 

нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг стандартын хүснэгт маягтаар гаргаж ирүүлсэн гэрээний дундаж хэрэгжилт 

51.7 оноотой хэрэгжиж байна.  Эдгээрийг тус бүрд нь авч үзвэл: нийт нийлүүлэх 74 арга хэмжээ 17.2 

оноотой, тусгай захиалгат 10 арга хэмжээ 19.3 оноотой манлайллын зорилт 15 оноотой хэрэгжиж байна. 

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтуудын хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлээгүй байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг гаргах байдалд өмнөх оноос тодорхой ахиц дэвшил гарсан байгаа хэдий ч  

хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөний асуудлыг орхигдуулсан, зарим арга хэмжээний гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт болох тоо хэмжээ чанар хугацааны  хэрэгжилтийг төлөвлөлтөөс хуулж тавьсан байдлаар 

хэрэгжилтийг гаргасан  байна. Өөрөөр хэлбэл зарим арга хэмжээг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр 

тайлагнаагүй байгааг цаашид анхаарах хэрэгтэй байна. 

 

7. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  

Тус байгууллага нь 2015 онд байгууллагын төсвийн шууд захирагчаас 7 хөтөлбөрийн хүрээнд 

багтах 21  /нийт нийлүүлэх 15, тусгай захиалгат -6/  арга хэмжээг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 

нийлүүлэхээр гэрээлэн ажиллаж байна.  

Гэрээний  хэрэгжилтийн байдлыг хянаж үзэхэд нийт нийлүүлэх арга хэмжээ 14,9,  тусгай захиалгат 

арга хэмжээ 15,5, удирдлагын манлайлал 14,2 оноотой, нийт үнэлгээ 44,6 оноотой байна.  

Үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлэхдээ зарим арга хэмжээний 

гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /тоо хэмжээ, чанар, хугацаа/-ны хүрсэн түвшингээр тайлагнаагүй байна. 

Мөн тусгай захиалгат арга хэмжээний үнэлгээг буруу өгсөн алдаа гарсан  

Төсвийн шууд захирагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг гаргаагүй  байна.  

 

8. Өмчийн алба  

Өмчийн алба нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 7 зорилтын хүрээнд багтах 23 арга 

хэмжээ түүнээс 8 тусгай захиалгат арга хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр 

тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  
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2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх  10 арга хэмжээг 22.1 оноотой, тусгай 

захиалгат гэх 10 /гэрээнд нэр бүхий 8 арга хэмжээг тусгай захиалгатаар сонгосон ч түүнийг баримтлаагүй/ 

арга хэмжээг 22,7 оноотой, манлайллын зорилтыг 19,2 оноотой хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг гаргахад дараах зөрчил гарсан байна. Үүнд: 

 Гэрээг төлөвлөхдөө болон гэрээний хүрээнд нийлүүлэх арга хэмжээний гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт болон хугацаа, чанарын асуудлыг орхигдуулсан. 

  Нэг хөтөлбөрийн хүрээнд багтах хэд хэдэн арга хэмжээг нэгтгэж хэрэгжилт гаргасан /2,4: 

2,5: 2:6-ийн хэрэгжилтүүд гэх мэтээр/  

 Хэд хэдэн арга хэмжээнд нэг ижил төрлийн хэрэгжилтийг дахин дахин оруулсан.  

 Тусгай захиалгат арга хэмжээний хэрэгжилтийг тусад нь гаргаагүй гэрээнд тусгаснаас өөр 

арга хэмжээний хэрэгжилтийг тайлагнасан. 

 Манлайллын зорилтыг  гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнаагүй 

 Гаргасан хэрэгжилт нь хэтэрхий товчхон, хийсэн ажлын үр дүн үр нөлөөний асуудлыг  

гаргаагүй 

 Хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнээс заавар журмын дагуу өссөн дүнгээр үнэлгээ өгөөгүй, 

үнэлгээ алдаатай зэрэг зөрчил гарсан байна. 

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнах, хийсэн 

ажлынхаа үр дүн үр нөлөөний асуудлыг тайлагнаж хэвших  шаардлагатай байна.  

 

9.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар   

Тус байгууллага нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 6 зорилтын хүрээнд багтах 52 арга 

хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  

Үр дүнгийн ,гэрээний хэрэгжилтийн дундаж хувийг гаргаж үзэхэд 45,8  оноотой байна. 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх 30 арга хэмжээг 17,5 оноотой, тусгай 

захиалгат гэх 22 арга хэмжээг 13,3 оноотой хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг гаргахад дараах зөрчил гарсан байна. Үүнд: 

 Төсвийн байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг буруу стандарт хүснэгтээр 

гаргасан.  

 Гэрээний хүрээнд нийлүүлэхнийт нийлүүлэх болон тусгай захиалгат арга хэмжээг салгаж 

тайлагнаагүй.  

 Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт болон хугацаа, чанарын асуудлыг 

орхигдуулсан. 

 Гаргасан хэрэгжилт нь зарим талаар тодорхой бус, оновчгүй байдлаар бичигдсэн.  

 Манлайллын зорилт арга хэмжээг төлөвлөгөөгүйгээс манлайллын зорилтын хэрэгжилт бус 

байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын 

хэрэгжилтийг манлайллын зорилтын хэрэгжилт байдлаар гаргасан,  

 Хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнээс өгсөн үнэлгээ зөрөөтэй, алдаатай байлаа. /тусгай 

захиалгат арга хэмжээг нийт нийлүүлэх арга хэмжээтэй холилдуулан үнэлсэн мөн 
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хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлээгүй хавтгайруулан 15-20 гэсэн оноо 

өгсөн байв/ 

2015 оны жилийн эцэст  удирдлагын манлайллын зорилтыг тодорхойлж хэрэгжилтийг тооцож 

ажиллах нь зүйтэй. Мөн стандартыг бүрэн зөв ашиглах шаардлагатай байна.  

10. Худалдан авах ажиллагааны алба  

Тус байгууллага нь 2014 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 4 зорилтын хүрээнд багтах 20 арга 

хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  

Тус байгууллага нийлүүлэхээр гэрээлсэн арга хэмжээ ажил үйлчилгээ бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт болох тоо хэмжээ, чанар, хугацааг  бичээгүй, гаргасан хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийг тодорхойлоогүй тул гэрээгээр нийлүүлэх арга хэмжээ ажил үйлчилгээ бүрийг тоо чанарын 

хувьд бүрэн хугацаандаа нийлүүлэгдэж байгаа эсэхийг хянахад бэрхшээлтэй байлаа.  

Гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг хянаж үзэхэд хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнээс 15 арга хэмжээний 

үнэлгээг аргачлалын дагуу зөв өгөөгүй байна. / гэрээнээс үзэх/ 

Эдгээрийн үнэлгээг зөв болгож хэрэгжилтийн дундаж хувийг гаргаж үзэхэд нийт нийлүүлэх 13 арга 

хэмжээ дунджаар 17,1 оноотой, тусгай захиалгат 6 арга хэмжээ дунджаар 20,3 оноотой хэрэгжиж байна. 

Манлайллын зорилтын хэрэгжилт болон  тусгай захиалгат арга хэмжээний 4,3 дахь заалтын хэрэгжилтийг 

гаргаагүйгээс гэрээ ямар дүнтэй хэрэгжиж байгаа гаргах боломжгүй байна.  

Мөн хэрэгжилтийг гаргах явцад дараах зөрчлүүд гарсан байна. Үүнд: 

Гаргасан хэрэгжилт зөв бичгийн алдаа  ихтэй, гарч байгаа үр дүнг тоо судалгаанд тулгуурлаж 

тодорхойлоогүй  

Хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнээс хэрэгжилтийн явцад үнэлгээ өгөхдөө аргачлалын дагуу зөв 

үнэлээгүй, 

Манлайллын зорилт болон төсвийн шууд захирагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын 

хэрэгжилтийг гаргаагүй зэрэг зөрчил гарсан байна.  

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа гэрээнд тусгагдсан арга хэмжээг бүрэн 

тайлагнах, арга хэмжээ бүрийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнах, манлайллын зорилт болон 

төсвийн шууд захирагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг тайлагнаж хэвших 

шаардлагатай байна.    

 

11.Боловсролын газар  

2015 онд байгууллагын төсвийн шууд захирагчаас 5 хөтөлбөрийн хүрээнд багтах 48  /нийт 

нийлүүлэх 36, тусгай захиалгат -12/  арга хэмжээг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид нийлүүлэхээр гэрээлэн 

ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг хянаж үзэхэд нийт нийлүүлэх арга хэмжээ 19.8 оноотой, тусгай 

захиалгат арга хэмжээ 31.2 оноотой, манлайллын зорилт 19 оноотой нийт дунджаар 70.0 оноотой байна.  

Тус байгууллага нь үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг стандартын хүснэгтээр бүрэн тайлагнаж 

ирүүлсэн нь сайшаалтай байгаа хэдий ч хэтэрхий товчхон байдлаар хэрэгжилтийг гаргасан байгаагаас 

гадна хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг төдийлөн гаргаагүй байна. 
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Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг 

тайлагнах,  нийт нийлүүлэх болон тусгай захиалгат арга хэмжээг төлөвлөлтийн дагуу тайлагнахад анхаарах 

хэрэгтэй  

 

12.Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс  

Тус байгууллага нь гэрээний хэрэгжилтийг батлагдсан загвар хүснэгтээр гаргаж ирүүлсэн нь 

стандартын хувьд зөв байна.  

2015 онд байгууллагын төсвийн шууд захирагчаас 5 хөтөлбөр, 25 арга хэмжээ үүнээс 10 тусгай 

захиалгат арга хэмжээг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид нийлүүлэхээр гэрээлэн ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг хянаж үзэхэд 11 арга хэмжээний үнэлгээг  аргачлалын дагуу зөв 

өгөөгүй, 1 арга хэмжээ хэрэгжих хугацаа болоогүй байна. Буруу өгөгдсөн үнэлгээг үнэлгээ өгөх аргачлалын 

дагуу зөв болгож гэрээний хэрэгжилтийн дундаж хувийг гаргаж үзэхэд 70,9 оноотой байна. 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх 15 арга хэмжээг 20,0 оноотой, тусгай 

захиалгат 10 арга хэмжээг 30,9 оноотой, манлайллын зорилтыг 20,0 оноотой хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг гаргахдаа стандарт загвараар дэлгэрэнгүй байдлаар бичсэн нь сайшаалтай 

байгаа хэдий ч үйл ажиллагааны явцыг голчилсон үр дүн үр нөлөөг тооцоолоогүй, хэрэгжилтийг 

гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнаагүйгээс үнэлгээ буруу өгөгдсөн, манлайллын зорилт арга 

хэмжээг арга хэмжээ бүрээр тайлагнаагүй байна.  

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг 

тайлагнах,  манлайллын зорилт арга хэмжээг  төлөвлөлтийн дагуу тайлагнахад анхаарах хэрэгтэй  

 

13. Шүүхийн шинжилгээний алба  

Тус байгууллага нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 6 зорилтийн хүрээнд багтах 37 арга 

хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна. 2015 

оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх  32 арга хэмжээг 14,9 оноотой, тусгай захиалгат 6 арга 

хэмжээг 23,3 оноотой, манлайллын 5 зорилтыг 16,5 оноотой нийт дунджаар 54,7 оноотой хэрэгжүүлж 

ажиллаж байна.  

Тус байгууллага нь үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг стандартын хүснэгтээр бүрэн тайлагнаж 

ирүүлсэн нь сайшаалтай байгаа хэдий хэтэрхий товчхон байдлаар хэрэгжилтийг гаргасан байгаагаас гадна 

хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг төдийлөн гаргаагүй байна. 

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хийсэн ажлынхаа үр дүн үр нөлөөг 

тайлагнах,  нийт нийлүүлэх болон тусгай захиалгат арга хэмжээг төлөвлөлтийн дагуу тайлагнахад анхаарах 

хэрэгтэй. 

 

14. Биеийн тамир спортын газар  

Тус байгууллага нь 2015 онд орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 6 хөтөлбөрийн хүрээнд 

багтах 31 арга хэмжээ түүнээс 20 тусгай захиалгат арга хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр 

нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  
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Гэрээний хэрэгжилтийг стандартын дагуу гаргаж ирүүлсэн гэрээний дундаж хэрэгжилт 38,0 оноотой 

хэрэгжиж байна.  Эдгээрийг тус бүрд нь авч үзвэл: нийт нийлүүлэх арга хэмжээ 13,0 оноотой, тусгай 

захиалгат арга хэмжээ 11,6 оноотой, манлайллын зорилт 13,4 оноотой  хэрэгжиж байна.  

Тусгай захиалгат арга хэмжээний хэрэгжилтийг тусад нь гаргаагүй гэрээнд тусгаснаас өөр арга 

хэмжээний хэрэгжилтийг тайлагнасан, үр дүнгийн гэрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээ ажил үйлчилгээ нь 

хоорондоо холилдсон байдалтай, арга хэмжээ, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг 

тодорхойлохдоо дутуу тодорхойлсон учраас хэрэгжилтийг гаргахдаа ч мөн энэ алдааг давтсан байна. 

Гэрээнд тусгагдсан 5 арга хэмжээний хэрэгжилт 0 хувьтай хэрэгжиж байгаа ба гэрээний нийт дундаж  

хэрэгжилт 38,0 оноотой байгаад анхаарлаа хандуулж,  цаашид гэрээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга 

хэмжээ авах  

 

15. Нийгмийн даатгалын хэлтэс  

Тус байгууллага нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 2 зорилтын хүрээнд багтах 25 арга 

хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх  22 арга хэмжээг 15,7 оноотой, тусгай 

захиалгат 6 арга хэмжээг 26,0 оноотой, манлайллын 23 зорилтыг 12,6 оноотой нийт дунджаар 54,3 оноотой 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Тус байгууллага төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний төлөвлөлтийг стандартын дагуу 

сайн хийсэн нь сайшаалтай байгаа хэдий ч  хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 

тайлагнаагүй, нийт нийлүүлэх болон тусгай захиалгат арга хэмжээг салгаж тайлагнаагүй байгаагаас 

хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийхэд хүндрэлтэй байлаа  

Мөн хэрэгжилтийг гаргах явцад дараах зөрчлүүд гарсан байна. Үүнд: 

Гаргасан хэрэгжилт зөв бичгийн алдаа  ихтэй, гарч байгаа үр дүнг тоо судалгаанд тулгуурлаж 

гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнаагүй зөрчил гарсан байна. Цаашид гэрээний хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлж төлөвлөсөн арга хэмжээнүүдээ бүрэн хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг товч тодорхой дэлгэрэнгүй 

байдлаар гаргах, үйл ажиллагааны үр дүн үр нөлөөг тооцож,  тайлагнаж байх хэрэгтэй байна.  

 

16. Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс 

Тус байгууллага нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 3 зорилтын хүрээнд багтах 13 арга 

хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ байгуулсан байна.  

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх  9 арга хэмжээг 19,0 оноотой, тусгай 

захиалгат гэх 5 арга хэмжээг 28,8 оноотой, манлайллын зорилтыг 9 оноотой хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг гаргахад дараах зөрчил гарсан байна. Үүнд: 

 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт гаргах хүснэгт  маягтыг зааврын 

дагуу ашиглаагүй.  

 Гэрээний хүрээнд нийлүүлэх арга хэмжээний гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт болон хугацаа, 

чанарын асуудлыг орхигдуулсан. Тоо хэмжээг зарим газарт зөрөөтэй тавьсан  

 Гаргасан хэрэгжилт нь зарим талаар тодорхой бус, оновчгүй байдлаар бичигдсэн.  
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 Хэд хэдэн арга хэмжээг нийт нийлүүлэх болон тусгай захиалгат арга хэмжээнд дахин дахин 

оруулсан.  

 Тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийг давхардуулж гаргасан. 

 Тусгай захиалгат арга хэмжээг төлөвлөсөнөөс өөрөөр тайлагнасан.  

 Манлайллын зорилтыг төлөвлөлтийн дагуу гаргаагүй 

 Төсвийн шууд захирагчийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг гаргаж 

ирүүлээгүй зэрэг зөрчил  гаргасан байгааг анхаарах шаардлагатай байна.  

 

17. Татварын газар  

Татварын газар нь 2015 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 10 арга хэмжээг түүнээс 3 тусгай 

захиалгат арга хэмжээг тоо хэмжээ чанарын шалгуур үзүүлэлтээр нийлүүлэхээр тохиролцож гэрээ 

байгуулсан байна.  

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нийлүүлэх  7 арга хэмжээг 17.1   оноотой, тусгай 

захиалгат 3 арга хэмжээг 28,1 оноотой, манлайллын зорилтыг 18,3 оноотой нийт дунджаар гэрээг 63,5 

хувьтай хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг гаргахад дараах зөрчил гарсан байна. Үүнд: 

 Манлайллын зорилтыг  гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнаагүй 

 Гаргасан хэрэгжилт нь хэтэрхий товчхон, хийсэн ажлын үр дүн үр нөлөөний асуудлыг  

гаргаагүй 

 Хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнээс заавар журмын дагуу өссөн дүнгээр үнэлгээ өгөөгүй, 

үнэлгээ алдаатай зэрэг зөрчил гарсан байна. 

Цаашид үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр тайлагнах, хийсэн 

ажлынхаа үр дүн үр нөлөөний асуудлыг тайлагнаж хэвших  шаардлагатай байна.  

 

4.ДҮГНЭЛТ 

Нийт агентлагууд үр дүнгийн гэрээг байгуулах стандартыг зөв ашиглаж байгаа хэдий ч  

байгууллагынхаа эрхэм зорилго, стратегийн зорилтуудыг ханган биелүүлэхэд чиглүүлж үр дүнгийн гэрээг 

төлөвлөхгүй, ажлын давхардал ихтэй төлөвлөлт хийж байгаагаас гэрээний хэрэгжилтийн явц байдлыг 

үнэлж дүгнэхэд болон хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд хүндрэлтэй байлаа.  

Төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явц байдалд хариуцсан хэлтэс 

мэргэжилтнүүд үнэлгээ өгөхдөө хэрэгжилтийг зөрүүтэй дүгнэсэн, байгуулсан гэрээг гаргасан хэрэгжилттэй 

нь тулгаж нягтлаагүй, гэрээний хэрэгжилтийг цаг хугацаандаа тайлагнаагүй, зарим агентлагууд өнөөг 

хүртэл гэрээгээ гаргаж дүгнэсэн эсэх нь тодорхойгүй, зарим агентлагаас хариуцсан хэлтэс мэргэжилтэнд 

гэрээний хэрэгжилтийг хугацаандаа гаргаж ирүүлсэн хэдий ч түүнийг дүгнээгүй зэрэг  зөрчлүүд нэлээдгүй 

гарлаа. Мөн түүнчлэн хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнүүд өөрийн харъяа агентлагын гэрээний хэрэгжилтэнд 

хяналт тавихгүй, гэрээгээр хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэхэд бодлогын зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх тал дээр 

хангалтгүй, гэрээг дүгнэх мэдээлэх үйл ажиллагаанд хангалтгүй оролцож, гэрээний заалтуудыг бүрэн 

тайлагнасан эсэхийг хянахгүй, үнэлгээг буруу өгөх, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнээгүй, үр 
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дүнг нь харгалзан үнэлгээ өгч дүгнэх ажил дутагдалтай байгаа зэрэг зөрчил гаргаж байгаагаас гэрээг 

хэрэгжүүлэх явцад болон дүгнэх мэдээлэх үйл ажиллагаанд багагүй зөрчил дутагдал  дахин давтан гарч 

байна.  

Нийт төсвийн шууд захирагч нар гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэхээр хийсэн ажлаа 

тодорхой тоо судалгаанд тулгуурлан тайлагнаагүй, нийлүүлж байгаа ажил үйлчилгээний тоо хэмжээ, 

чанарыг бүрэн тодорхойлоогүй, ажил үйлчилгээнд нийлүүлсэн хугацааг тодорхой заагаагүй, гаргасан 

хэрэгжилт нь үйл ажиллагааны явцыг голлон бичсэн, үр дүн үр нөлөөгөө тодорхойлоогүй, гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хэмжээнд тайлагнахгүй байгаа дутагдлууд давтагдсаар байна.  

Төсвийн шууд захирагч нар гэрээний хэрэгжилтийн явц байдлыг нарийн хянаж танилцахгүй, зөвхөн 

хариуцсан мэргэжилтний бичиж гаргасан хэрэгжилтийг баталгаажуулан ирүүлж байгаагаас гэрээний 

хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд тэдгээрийн үр дүн үр нөлөө нь тодорхой бус, стандартын дагуу гаргаагүй, 

тусгай захиалгат арга хэмжээг салгаж тайлагнаагүй, байгууллагын удирдлагын манлайллын зорилтын 

хэрэгжилтийг орхигдуулах эсвэл дутуу гаргах, нэг хийсэн ажлыг хэд хэдэн газарт бичих, өөр бусад 

байгууллагын хийсэн ажлыг өөрийн байгууллагын хийсэн ажил мэтээр бичих зэрэг зөрчил дутагдал нийтлэг 

гарч байна. 

Гаргаж байгаа хэрэгжилтүүд нь монгол хэлний хэл зүйн  найруулгын болон зөв бичгийн алдаатай 

гарч байгаа нь тухайн хэрэгжилтийг гаргаж нэгтгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг хариуцаж байгаа 

мэргэжилтний чадвар, идэвхи чармайлтаас ихээхэн шалтгаалж байгаагийн зэрэгцээ хянаж буй дараагийн 

шатны удирдлага, албан тушаалтнуудаас алдааг засч залруулах ажлыг хангалтгүй хийж байгаагаас 

алдаагаа дахин давтах байдал арилахгүй байна.   

Гэрээний хэрэгжилтийн явцыг үнэлж дүгнэхэд гүйцэтгэгч тал хийсэн ажлаа тоо чанарын хэмжээнд 

бүрэн дүүрэн тайлагнаж, захиалагч тал түүнд үнэлгээ дүгнэлт өгснөөр тухайн байгууллага болон 

удирдлагын үйл ажиллагааны ололт амжилтыг үнэлж, алдаа дутагдлыг  засч сайжруулах ёстой хэдий ч 

зарим хэлтэс мэргэжилтнүүд гэрээг үнэлэх ажилд хайнга, ёс төдий хандаж үнэлгээг аргачлалын дагуу 

өгөөгүй, үнэлгээ өгөх аргачлалаа судлаагүй, гэрээний хэрэгжилтийн явц байдалтай бүрэн дүүрэн 

танилцаагүй байдал хяналт шинжилгээ хийх явцад ажиглагдаж байгаа нь хариуцсан хэлтэс мэргэжилтний 

агентлагтайгаа хамтран ажиллах хамтын ажиллагаа дутагдалтай, төсвийн шууд захирагч нар үр дүнгийн 

гэрээний хэрэгжилтийн байдалд төдийлөн ач холбогдол өгөхгүй байгаатай холбоотой байна. 

Мөн гэрээний хэрэгжилтийг хугацаандаа гаргаж ирүүлэх, хариуцсан хэлтэс мэргэжилтнээс гэрээг 

хугацаанд нь авч дүгнэх ажил удаашралтай явагдаж, 06 сарын 20-ны дотор гэрээгээ дүгнэж ирүүлэх  

байснаас хугацаанд нь ирүүлсэн газар цөөхөн (Цагдаагийн газар, ШШАлба, ШШГГазар, УБХэлтэс  зэрэг 

байгууллагууд 06 сарын 30-ны дотор, ХХААГазар, Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс,  ГХБХБГазар 08 

сарын 01-нд,  Татварын газар, Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын газар, Өмчийн алба 08 сарын 05-нд 

ирүүлсэн) байгаа нь тухайн ажил үйлчилгээг цаг хугацаандаа гүйцэтгэж байгаа эсэхийг тухайн ажилтны 

ажлын үр дүнг тооцохдоо харгалзаж үзэхгүй байгаатай холбоотой байна.  

 

5. ЗӨВЛӨМЖ, САНАЛ  
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 Энэхүү хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд илэрсэн зөрчил дутагдалыг засаж залруулах 

зорилгоор доорхи зөвлөмжийг хүргүүлж байна.  Үүнд.  

 

5.1.Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд  

Төрийн албаны стандарт удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үр дүнгийн гэрээг байгуулах талаар  гарч байгаа 

зөвлөмж аргачлал, цаашдын хандлага чиглэл, түүнд хяналт тавих, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үнэлж 

дүгнэх талаар нийт агентлагуудад сургалт зохион байгуулах.  

Төсвийн байгууллагын дарга удирдлагууд, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүдэд үр дүнгийн 

гэрээнд тусгагдах арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ болон тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн тодорхойлох, 

хэрэгжилт тайлан мэдээг хэрхэн гаргах талаар аргачилсан зөвлөмж өгөх  

Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллагуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг 

хагас бүтэн жилд нэгдсэн удирдлага  зохион байгуулалтаар хангаж, гэрээний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэн 

зөв, бодит байдлаар үнэлэн байгууллага болон удирдлагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт болгон ач 

холбогдлыг өндөржүүлэх  

Төсвийн байгууллагуудын дунд хугацааны төлөвлөлт, байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ зэрэг стандартаар хийгдэх шаардлагатай төлөвлөлтийн баримт бичгүүд, 

тэдгээрийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн явц байдалд байнгын хяналт тавьж, шаардлагатай гэж үзсэн 

тохиолдолд “Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг”-тай хамтран хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх ажлыг 

хамтран зохион байгуулах  

5.2. Бодлогын хэлтэс, мэргэжилтнүүдэд 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсвийн шууд захирагч нарын  үр дүнгийн гэрээг 

төлөвлөлтийн шатанд хянаж боловсронгуй болгох, зөвлөгөө зааварчилгаар хангах, үр дүнгийн гэрээний 

хэрэгжилтийн явц байдалд хяналт тавих, үнэлж дүгнэх ажлыг хагас бүтэн жилд /6,12 сарын 15-ны дотор/ 

хугацаандаа зохион байгуулж хэвших 

Үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц байдалд  үнэлгээ 

өгөхдөө төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үр дүнгийн гэрээг үнэлж 

дүгнэх” журамд заасан аргачлалыг ашиглаж үнэлгээ өгөх, үнэлгээг хар өнгийн  үзгээр /балаар/ бичих  

Үнэлгээг тухайн салбар хариуцсан мэргэжилтэн аймгийн Засаг даргыг төлөөлж үнэлэх бөгөөд 

үнэлгээг хэлтсийн даргад танилцуулж, хэлтсийн дарга аймгийн Засаг даргатай зөвлөлдөж  

баталгаажуулсаны дараагаар Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасагт хяналт шинжилгээ хийлгүүлэхээр  

гэрээг ирүүлэх ажлыг хэвшүүлэх  
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Зарим агентлагууд байгуулсан гэрээнээсээ зөрүүтэй хэрэгжилт тайлан мэдээ гаргаж ирүүлж 

байгаад анхаарлаа хандуулж, гэрээг дүгнэхдээ үндсэн гэрээтэй гаргасан хэрэгжилтийг тулгаж үзэж байх  

Төсвийн шууд захирагч нарын манлайллын зорилт мэдлэг хандлага зан үйлийн үнэлгээг үнэлэхдээ 

гэрээний хэрэгжилт тайлан мэдээг гаргаж ирүүлж байгаа цаг хугацаа болон гэрээний тайлангийн чанар 

стандартыг анхаарч үзэж байх.  

5.3. Агентлагуудад  

Нийт төсвийн байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан 

хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлэхдээ суурь судалгаанд тулгуурлан гарсан үр дүнг 

тодорхой тайлагнах, хийж гүйцэтгэсэн ажлаа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /тоо хэмжээ, чанар, хугацаа/-

ийн хүрсэн түвшингээр тайлагнах ажлыг хэвшүүлэх. Энэ талаар жил бүр үүрэг чиглэл өгч  байгаа хэдий ч 

хэрэгжихгүй байгааг анхаарах  

Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд заагдсан хөтөлбөр, арга хэмжээ, түүний 

шалгуур үзүүлэлт /тоо хэмжээ, чанар, хугацаа/-г, хүрэх үр дүнгийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг дутуу 

буюу буруу тодорхойлсон, мөн огт тодорхойлоогүй байгаа байгууллагууд хөтөлбөр арга хэмжээний 

төлөвлөлтийг бүрэн гүйцэд төлөвлөх ажлыг  хэрэгжүүлэх 

Байгууллагын стратегийн зорилтыг хангах хөтөлбөр арга хэмжээг төлөвлөх хэсэгт байгууллагын 

манлайллын зорилтыг хүрээнд хийгдэх хөтөлбөр арга хэмжээг төлөвлөж байгаа алдааг анхааруулсаар 

байтал холилдуулан төлөвлөж байгаа төсвийн байгууллагууд гарсан байх тул гэрээний хэрэгжилтийг 

тооцож мэдээлэхдээ нийт болон тусгай захиалгат, арга хэмжээ болон манлайллын зорилтыг тусад нь 

стандартын хүснэгт маягтаар хэрэгжилтийг тооцох, энэ талаар сургалт мэдээлэл авч мэдлэг ур чадвараа 

дээшлүүлэх  

Нийт төсвийн байгууллагууд, төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний  “Манлайллын 

зорилтыг хангах” арга хэмжээг төлөвлөхдөө /энэ зорилт арга хэмжээ нь тухайн төсвийн байгууллагын 

дотоодод гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ тул/ түүнийг бүрэн төлөвлөх, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 

арга хэмжээ тус бүрээр тайлагнах  

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан заавар журамд “Төсвийн шууд 

захирагчийн үр дүнгийн гэрээ”-г төсвийн жил эхлэхээс өмнө байгуулна хэмээн заасан байх тул энэхүү үр 

дүнгийн гэрээг дүгнэх, дараа оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах хугацааны талаар гэрээнд нарийн тусгах, 

цаашид үр дүнгийн гэрээг тайлагнах, дүгнэх, үнэлэх хугацааг аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/267 дугаар 

захирамжаар баталсан “Нутгийн захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам аргачлал”-

д заасан хугацаанд тайлагнах шаардлагатай байгааг зөвлөж байна.  

ХЯНАСАН: 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 
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